Aanmeldingsformulier

Application form

A.S.C. (Ajax cricket)
Achternaam
Surname

Ajax Sportman Combinatie
opgericht op 1 juni 1892
Cricket:
http://Ajax-cricket.nl/

Voornaam
First name
Adres
Address

Sportpark Overveerpolder
Abtspoelweg 21
2343 JB
OEGSTGEEST

Postcode en Plaats
Postal code and City
Telefoon
Phone

Secretaris
Margreet Simpelaar
secretarisasc@gmail.com

Mobiele telefoon
Mobile phone

Ledenadministratie
Michelle Richelle
ledenadministratie@ajaxcricket.nl

Email
Email
Geboortedatum
Date of birth

Nationaliteit
Nationality

Bent u (voetbal)lid bij ASC? Are you a member of ASC? Ja / Yes
Was u al eerder lid van een cricketvereniging?
Have you previously been a member of a cricket club?

Nee / No

Ja / Yes
Nee / No

Zo ja, bij welke (naam, plaats)?
If yes, which one (name, place)?
In welke periode?
In which period?

Lidmaatschapskeuze:

Datum
Date

Vol Lid / Full member

Niet-Spelend lid / Non-playing

Donateur

Handtekening*
Signature*

* Bij aanmelding van een minderjarige is de handtekening van een ouder/verzorger nodig
* For a junior the signature of the parent/guardian is necessary
•
•
•

Aanmeldingsformulier met handtekening digitaal zenden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@ajax-cricket.nl)
Application forms with signature can be sent to the members administration by e-mail (ledenadministratie@ajax-cricket.nl).
Voor de betaling van de contributie ontvangt u bericht van de Penningmeester.
For payment of the subscription fee you will be contacted by the Treasurer.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk/per e-mail bij de Secretaris voor 1 januari voorafgaande aan het seizoen
Termination of the membership can only be made in writing/by e-mail to the Secretary before 1 January prior to the season
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A.S.C. (Ajax)
Welkom bij Ajax!
Vrijwilligers zijn belangrijk voor het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Wij verwachten van onze leden
en ouders van jeugdleden een actieve bijdrage aan ons verenigingsleven. Zo vragen wij van ieder lid van 18
jaar en ouder dat zij minimaal één bardienst per seizoen draaien. Daarnaast houden wij de club draaiende
door middel van vrijwilligers. Geeft u hieronder alstublieft aan welke vrijwilligerstaak uw voorkeur heeft, de
vrijwilligerscommissie neemt dan graag contact met u op.
Welcome to Ajax!
Volunteers are important for our club community. We expect an active contribution from our members and parents of
youth members. Therefore we ask our members over 18 years old to perform at least one barduty each season. The club
is organised by volunteers. Please tick off which volunteer task you prefer, the volunteer committee is happy to contact
you.
Vrijwilligersactiviteiten / Volunteer activities
❖

Commissies / Committees
o

Accommodatiecommissie / Accommodation committee

o

Jeugdcommissie / Youth committee

o

Sponsorcommissie / Sponsor committee

o

Technische commissie / Technical committee

o

Ledenwerving / Recruitment new members

o

Barcommissie / Bar committee

o

Communicatie / Communication

o

Vrijwilligerscommissie / Volunteer committee

❖

Umpire

❖

Iets anders, namelijk: / Something different, i.e.:
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Machtiging automatische incasso / Debit authorisation
Ondergetekende machtigt ASC tot opzegging van het lidmaatschap, de jaarlijkse contributie voor
het lidmaatschap af te schrijven van het volgende rekeningnummer.
Undersigned authorises ASC to charge his/her account for the annual membership fee, until
termination of the membership.

Naam (van de rekeninghouder)
Name (on the bank account)

Rekeningnummer
Bank account number

Handtekening akkoord
Signature agreed

De jaarlijkse contributie zal in april worden afgeschreven van uw rekening.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk / per e-mail bij de Secretaris voor 1 januari
voorafgaande aan het seizoen.
The annual membership fee will be debited from your account in April.
Termination of the membership can only be made in writing/by e-mail to the Secretary before 1
January prior to the season
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